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 Одговори на питања у вези јавне набавке ЈН 15/2019 „Материјал за хигијену“ 

 

 
 

Питање 1: Очигледно је да наручилац приликом дефинисања додатних услова није извршио све потребне 
провере и анализе те је елиминисао из учешћа у предметном поступку понуђаче, који несумљиво могу да 

пруже квалитетну услугу набавке и дистрибуције добара која су предмет јавне набавке. 
        Дакле не постоји оправдан разлог за дефинисање додатног услова у предметном поступку јавне 

набавке на наведени начин, те је нејасно зашто се наручилац определио за овај начин испуњености 

пословног капацитета, који за последицу има само неоправдано, искључивање из конкуренције и 
дискриминацију појединих понуђача. 

        Истичемо да захтевани стандарди ИСО 14001 – стандард за заштиту животне средине и ОXСАС 18001 
– систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду нису у логичкој вези са предметом 

Наручиоца - јавне набавке добара „ МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ“. 

       Наручилац није захтевао да тражене добра буду дистрибуирана до његовог магацина на специфичан 
начин, који би обезбедио испуњеност ових стандарда, нити сам гарантује да ће иста добра на прописани 

начин складиштити у свом магацину. Наручилац ни у једном делу конкурсне документације са аспекта 
предмета јавне набавке није оправдао додатне услове ни за један од наведених стандарда, нити 

образложио на који начин они имају утицај на квалитет понуде добра, која су предмет набавке. 
       Наиме, према одредбама члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама Наручилац је дужан да од 

понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које  

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда, а што 

је Наручилац и учинио дефинишући обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке. 
       Дакле, поступање понуђача у складу са прописима који дефинишу заштиту на раду као и заштиту 

животне средине спадају у обавезне услове за учешће у поступцима јавне набавке према члану 75. Закона 

о јавним набавкама те исти не могу бити дефинисани као додатни услови према члану 76. Закона о јавним 
набавкама. 

 

     На страни бр.10 и стр. бр.31 конкурсне документације Наручиоца стоји: 

4. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у 

време подношења понуда. 

Доказ за правно 

лице: 
Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је 

саставни део конкурсне документације (Поглавље IX) 

 

Доказ за 
предузетнике: 

Доказ за физичко 
лице: 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА И О НЕПОСТОЈАЊУ ЗАБРАНЕ ОБАВЉAЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015, 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу 

 
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 

 
Понуђач _____________________________  (навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке 

добара „Материјал за хигијену“ ЈН бр. 15/2019, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине. 

 

Датум      м.п.   Овлашћено лице понуђача 

  ______                                                          _________________________ 

 

На основу свега наведеног, молимо Вас да уважите примедбу и измените конкурсну документацију: У 

делу: III - 1 Додатни услови за учешће у поступку ЈН члана 76. Закона и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова брисањем ставки Б) и В) 

      

Одговор 1:  
Наручилац ће одговор на постављено питање дати кроз измену конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

                                                                                    Комисија за јавну набавку 


